ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่ อง รับโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญ
--------------------------ด้ วยกรมธุ ร กิ จพลั ง งาน มี ความประสงค์ จะรั บโอนข้ าราชการพลเรื อน
ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ แต่ ง ตั ง้ ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ประเภทวิชาการ จํ านวน 3 ตําแหน่ง จึงประกาศรับโอนข้ าราชการที่มีความประสงค์ มารั บราชการ
สังกัดกรมธุรกิจพลังงาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ตําแหน่ งที่รับโอน
1.1 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
1.2 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั กิ าร
1.3 ตําแหน่งนักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการ

จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัตทิ ่ วั ไปและคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
2.1 คุณสมบัตทิ วั่ ไป
(1) เป็ นข้ าราชการและมีคณ
ุ สมบัติทวั่ ไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ.2551
(2) ไม่ อยู่ร ะหว่ างถูก กล่ า วหาร้ องเรี ย นหรื อถูก ลงโทษหรื อเคยถูก ลงโทษ
ทางวินยั หรื อทางอาญา
2.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) เป็ นผู้ดํารงตําแหน่งที่รับโอน
(2) ต้ องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกํ าหนดตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนดของ
แต่ละตําแหน่งที่รับโอน
3. การแสดงความประสงค์ ขอโอน
3.1 วัน เวลา สถานที่ยื่นความประสงค์
ให้ ข้าราชการผู้ประสงค์ขอโอนสามารถยื่นแบบแสดงความจํานงขอโอน ดังนี ้
3.1.1 ยื่นด้ วยตนเองที่ สํานักบริ หารกลาง กรมธุรกิ จพลังงาน เลขที่ 888
อาคารไอ ทาวเวอร์ ชัน้ 2 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ หรื อ
3.1.2 ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น ถึ ง ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารกลาง
กรมธุรกิจพลังงาน

-2ตั ง้ แต่ บั ด นี จ้ นถึ ง วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2553 ในวั น และเวลาราชการ โดยสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ โทร.02-5138943-7 ต่อ 1123 และสามารถดาวน์ โหลดแบบแสดงความ
ประสงค์ขอโอนได้ ที่ http://www.doeb.go.th
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้ อมแบบแสดงความประสงค์ขอโอน
1. รูปถ่ายหน้ าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ ้ว จํานวน 1 รูป
2. สําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ และสําเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
3.สํ า เนาวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ แ สดงว่ า เป็ นผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ใบปริ ญญาบัตร) และใบแสดงผลการเรี ยน (Transcript) อย่างละ 1 ชุด
4. สําเนา ก.พ. 7 ที่เป็ นปั จจุบนั จํานวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น การเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ ามี)
4 การคัดเลือก
กรมธุรกิ จพลังงานจะพิจารณารั บโอนเฉพาะบุคคลที่ กรมธุรกิจพลังงานเห็ นว่า
เหมาะสมเท่านัน้ โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ประวัตกิ ารรับราชการและอื่น ๆ
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ. ศ. 2553

(นายองอาจ พร้ อมจรรยากุล)
รองอธิบดี ปฏิบตั ริ าชการแทน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

เฉพาะเจ้ าหน้ าที่

แบบแสดงความจํานงเพื่อขอโอนมารั บราชการในสังกัด
กรมธุรกิจพลังงาน
................................................

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ ้ว
(ไม่เกิน 6 เดือน)

วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. ...............
เรื่ อง ขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมธุรกิจพลังงาน
เรี ยน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
1. ชื่อ .............................................................. นามสกุล..........................................................
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง ...................................................................... ระดับ .........................................
สังกัด .................................................................................................................................................
เมื่อวันที่ ............................................... เป็นระยะเวลา .............. ปี .............เดือน (นับถึงวันที่ยื่นแบบฯ)
อัตราเงินเดือนปั จจุบนั .................................... บาท
2. ตําแหน่งที่ขอโอน .................................................... ระดับ ...................................................
3. ประวัตสิ ว่ นตัว
วัน เดือน ปี เกิด ......................................... อายุ .................... ปี ............... เดือน (นับถึงวันที่ยื่นแบบฯ)
ภูมิลําเนาจังหวัด ........................................ ที่อยูป่ ั จจุบนั .....................................................................
..........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อสะดวก .........................................................................................................
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส มีบตุ ร/ธิดา ............. คน ( ) อื่นๆ .........................................
ข้ อมูลคูส่ มรส ประกอบอาชีพ ............................................... ตําแหน่ง .................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน ...............................................................................................................................
โทรศัพท์ .............................................................. อัตราเงินเดือน ............................................... บาท
4. การศึกษา
วุฒิ
1. ปริ ญญาตรี
2. ปริ ญญาโท
3. ปริ ญญาเอก
4. อื่นๆ

สาขา

สถาบัน

ปี พ.ศ. ที่จบ

หมายเหตุ

5. ประวัตกิ ารทํางาน
เริ่ มราชการในตําแหน่ง ........................................................... ระดับ ...................................................
สังกัด .................................................................................................................................................
เมื่อวันที่ .................................. เป็ นระยะเวลา .................... ปี ................... เดือน (นับถึงวันที่ยื่นแบบฯ)
การเลื่อนระดับหรื อเปลี่ยนตําแหน่ง
ตําแหน่ง/ระดับ(ซี)

สังกัด

เมื่อวันที่

ระยะเวลา (เดือน-ปี )

หมายเหตุ

เมื่อวันที่

ระยะเวลา (เดือน-ปี )

หมายเหตุ

6. ประวัตกิ ารโอนไปรับราชการต่างสังกัด
ตําแหน่ง/ระดับ(ซี)

สังกัด

7. ประวัตกิ ารดําเนินการทางวินยั
ตั้งแต่รับราชการมา
( ) เคย ต้ องโทษ
( ) ทางวินยั
( ) ทางแพ่ง
( ) ทางอาญา
กรณี ..................................................................................................................................................
( ) เคย ต้ องโทษ
( ) ทางวินยั
( ) ทางแพ่ง
( ) ทางอาญา แต่ได้ รับการล้ างมลทินแล้ ว
กรณี ..................................................................................................................................................
( ) ไม่เคย ต้ องโทษ ( ) ทางวินยั
( ) ทางแพ่ง
( ) ทางอาญา
( ) อยู่
( ) ไม่อยู่ ในระหว่างถูกสอบสวนพิจารณาโทษทางวินยั
กรณี ..................................................................................................................................................
8. หน้ าที่ความรับผิดชอบในปั จจุบนั
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
9. ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานในตําแหน่งที่ขอโอน
9.1 ตําแหน่ง ............................................................. ระดับ ..............................................
เมื่อวัน เดือน ปี ................................................. ระยะเวลาที่ปฏิบตั งิ าน ................... ปี ............... เดือน
หน้ าที่ความรับผิดชอบ .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

9.2 ตําแหน่ง ............................................................. ระดับ ..............................................
เมื่อวัน เดือน ปี ................................................. ระยะเวลาที่ปฏิบตั งิ าน ................... ปี ............... เดือน
หน้ าที่ความรับผิดชอบ .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
10. ผลงานดีเด่นหรื อจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การโอน
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
11. บุคคลที่เคยร่วมงานหรื ออ้ างอิงได้
11.1 ชื่อ-สกุล ........................................................... ตําแหน่ง .........................................
สังกัด .................................................................................................................................................
11.2 ชื่อ-สกุล ........................................................... ตําแหน่ง .........................................
สังกัด .................................................................................................................................................
12. อื่น ๆ (เพิม่ เติม)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้แสดงความจํานง
(................................................)
ตําแหน่ง ........................................................
วันที่ ..............................................................

หมายเหตุ (กรณีหวั ข้ อใดมีพื ้นที่ไม่เพียงพอในการกรอกให้ จดั พิมพ์เพิ่มเติมได้ )
ขอให้ ผ้ ปู ระสงค์ขอโอนแบบแสดงความจํานงฯ และหลักฐานที่รับรองสําเนาถูกต้ อง ดังนี ้
1. สําเนาบัตรประจําข้ าราชการ / บัตรประชาชน
จํานวน 1 ชุด
2. สําเนา ก.พ. 7
จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาวุฒิการศึกษา
จํานวน 1 ชุด

